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Řád stříbrného vlka pro Jestřába 

Skaut tělem i duší, pan Evžen Řezáč, přijal včera Řád stříbrného vlka - nejvyšší vyznamenání, 

jaké se skautovi může dostat. 

Jestřába, jak se doktoru Řezáčovi v oddílu přezdívá, ocenili i představitelé města. Starosta 

František Lukl mu při té příležitosti udělil Cenu starosty města Kyjova. 

Řád stříbrného vlka je doživotním oceněním za mimořádné zásluhy o rozvoj a šíření 

skautských myšlenek a celoživotní službu skautskému hnutí. "Sbor nositelů Řádu stříbrného 

vlka může čítat maximálně 12 žijících členů, jsme proto nesmírně hrdí, že jednoho z nich 

máme v našem regionu," říká starosta pan Lukl. 

Skautský oddíl v Kyjově byl založen v roce 1919, vloni si tedy připomněl sté výročí. „Když 

nás obsadil Hitler, skauting byl zakázaný. V roce 1945 se znova rozběhl a ustřihli nás zase. V 

letech 1969 – 1970 jsme dali dohromady několik oddílů chlapců a děvčat, potom byly už jen 

dozvuky a opět jsme se naplno rozběhli až v roce 1989. Zajímavé je, že skauting má 

vychovávat z dětí a členů poctivé lidi a občany našeho státu, což nevoní totalitním režimům,“ 

zamýšlel se už dříve nad historií oddílu Jestřáb. 
článek na webu města Kyjov, 25. 6. 2020 

 

Evžen Řezáč získal nejvyšší skautské vyznamenání. Bratr Jestřáb je Stříbrný vlk 

Řád Stříbrného vlka, nejvyšší ocenění českého skautingu, získal sedmaosmdesátiletý Evžen 

Řezáč, skautským jménem Jestřáb, z Kyjova. Ocenění převzal na kyjovské radnici, kde 

současně obdržel cenu starosty města. „Bratr Jestřáb má největší zásluhy na obnově skautingu 

v Kyjově a na Kyjovsku, a to jak v roce 1968, tak po roce 1989. Bez jeho přispění by nyní 

skauting v Kyjově pravděpodobně nebyl,“ uvedl Karel Ryba, který Řezáče na vyznamenání 

navrhl. „Skautské myšlenky podporoval a aktivity vyvíjel i i v nelehké době totality, kdy byl 

Junák zakázán,“ připomněl br. Ryba (okresní zpravodaj Junáka pro vzdělávání). Evžen Řezář 

vyrůstal ve Střelicích u Brna. Do Kyjova přišel po studiích jako mladý dětský lékař. Členem 

skautských organizací je od roku 1945. Od studentských let byl vůdcem oddílu i vůdcem 

táborů. Po obnovení činnosti v roce 1968 byl vůdcem chlapeckého oddílu v Kyjově a členem 

okresní rady, ve které aktivně působil. „Do obnovování skautského hnutí nejen v Kyjově a na 

Kyjovsku , ale v celém okrese a také tehdejší skautské oblasti TGM se plně zapojil i po roce 

1989. Zastával různé funkce a více jak 5 let de facto vedl okresní radu Junáka, i když nebyl 

předsedou. Spoustu práce zastával v okresní radě a věnoval se také výchově a vzdělávání. 

Podílel se na rozjezdu čekatelských a vůdcovských kurzů a byl hybatelem“ dění v okrese,“ 

dodal Ryba. Bratr Jestřáb přednášel a stále přednáší na rádcovských, čekatelských, 

vůdcovských a jiných lesních kurzech, lesních školách. 

Pořádal, přednášel a garantoval zdravotnické kurzy po 

celé Moravě.  

 

 

5. září 2020 se uskuteční Den s Jestřábem 

Bohužel nám aktuální situace s epidemií koronaviru překazila původní plány, kdy jsme chtěli na 

slavnostní předávání vyznamenání pozvat všechny zájemce. Nakonec jsme se ale rozhodli pro předání 

v komornějším provedení a věříme, že mnoho z vás mrzí, že jste se nemohli této slavnostní události 

zúčastnit osobně. 

Proto jsme pro vás začali připravovat „Den s Jestřábem“, který se uskuteční v sobotu 5. září 2020 v 

Kyjově. Moc doufáme, že se nám v tomto čase už podaří uspořádat široké skautské setkání s bratrem 

Jestřábem. Při této příležitosti plánujeme také reprízu filmového dokumentu „Já su skaut“, který jsme 

natočili v loňském roce u příležitosti 100. výročí založení skautingu v Kyjově. Pro zájemce bude také 

k dispozici originální USB flash disk s kopií filmu a bonusovým materiálem navíc. 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94229&idc=7728249&ids=2184&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93739&idc=7728249&ids=633&idp=91520&url=http%3A%2F%2Fwww.tuv-sud.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93705&idc=7728249&ids=6406&idp=91397&url=http%3A%2F%2Fwww.svol.cz
http://www.skautkyjov.cz/2020/03/11/pripravujeme-reprizu-filmoveho-dokumentu-ja-su-skaut/
http://www.skautkyjov.cz/100-let/

